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RESUMO 
 

O Supremo Tribunal Federal é um importante componente histórico da vida política, 
econômica e social do país. Com a Constituição Federal de 1988, viu o Tribunal a 
ampliação considerável de suas competências institucionais, enquanto tribunal 
constitucional e órgão de cúpula do Poder Judiciário. Como não poderia o resultado 
ser diferente, o volume de processos que chegam à Corte mostra-se significativo, 
exigindo a criação de mecanismos institucionais que permitam aos magistrados dar a 
resposta jurisdicional que lhes é provocada, sem prejuízo da legitimidade da 
manifestação colegiada. A utilização desses mecanismos de decisão singular, quando 
exercidos em representação à vontade do colegiado, exigem cautela do decisor, sob 
pena questionamentos acerca do acerto ou não que representou a concessão desses 
poderes. O presente trabalho estudará esses mecanismos e o poder decisório do 
relator nos tribunais e em especial nas ações de competência originária do Supremo 
Tribunal Federal. 
                               
                                                                                                                                                                                                                                                          
Palavras-chave: supremo, constituição, competência originária, colegiado, 
monocrático. 
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ABSTRACT: 
 

The Supreme Court is an important historical component of the country's economic 
and social life. With the Constitution of 1988, the Court had a significant expansion of 
its institutional powers, as a constitutional court and the highest body of the Judiciary. 
As it could not be different, the volume of cases that reach the Court is expressive, 
requiring the creation of institutional mechanisms that enables the judges, singularly, 
to give a jurisdictional response when provoked, without prejudice to the legitimacy of 
the collegiate manifestation. The use of singular decision mechanisms, exercised in 
representation of the will of the collegiate, demands caution of the decision maker, 
under penalty of compromising the rightness or not that represent the granting of those 
powers. The present work will study these mechanisms and the decision-making 
power of the singular judge in the courts and especially in the demands of original 
jurisdiction of the Federal Supreme Court. 
 
Palavras-chave: supreme, constitution,  original jurisdicition,  collegiate, monocratic.
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1. INTRODUÇÃO 

O Poder Judiciário brasileiro tem como seu órgão de cúpula o Supremo 

Tribunal Federal, a quem compete a guarda da Constituição Federal, tendo ela 

também lhe reservado algumas outras competências para seu exercício da atividade 

típica de jurisdição constitucional. 

A partir dessas atribuições, atua o Supremo Tribunal Federal não só como 

instância revisora de pronunciamento de instâncias inferiores em matéria 

constitucional, como também enquanto primeira – e única – instância em alguns 

numerosos casos, num alcance considerável de competências chamadas de 

originárias. 

Em o legislador constituinte lhe reservado extensas competências dessa 

natureza, dentre as mais importantes delas a de realizar o controle de 

constitucionalidade do ordenamento, o Supremo Tribunal Federal tem sempre se 

colocado – por ele mesmo ou pelos demais Poderes constituído – em papel de 

destaque na vida política, econômica e social do país. 

Ocorre que, para além dessa missão constitucional primordial, as outras 

previsões originárias se revelaram demasiadamente exigentes do trabalho da Corte, 

e, como resultado, tem feito ela sofrer com o volume intenso de processos que 

chegam à sua alçada, precisando buscar cada vez mais mecanismos que permitam 

lidar com esse problema estrutural. 

Não sendo privilégio exclusivo da Corte esse volume de processos para 

análise colegiada, repetindo-se o cenário em praticamente todos os tribunais do país, 

o legislador tem sido provocado e participado da construção de saídas para auxiliar 

no tratamento da questão. 

Dentre essas soluções, o aumento dos poderes individuais de magistrado 

do colegiado para permitir que, sem que signifique violação à competência de 

jurisdição de seus pares, possa ele dar, sozinho, a resposta jurisdicional necessária. 

A ampliação dos poderes do chamado “relator” nos processos em âmbito 

de Tribunais tem contribuído para uma maior celeridade e efetividade da justiça, 

evitando que se acumulem os processos à espera de pronunciamentos colegiados, 

servindo também como instrumento e mecanismo de consolidação de entendimentos 

judiciais já firmados. 
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O presente estudo tem por objetivo, nesse contexto, proceder com uma 

análise desses poderes monocráticos de um magistrado integrante de um colegiado 

e em especial o seu exercício no âmbito das competências originárias do Supremo 

Tribunal Federal; como esse exercício de Poder tem causado críticas da doutrina e 

demais Poderes constituídos; e, ainda, identificar se o Tribunal, por seus Ministros 

individualmente, tem extrapolado, tendo como parâmetro as balizas normativas 

respectivas, a utilização desses poderes. 

Inicialmente, será apresentado o arranjo institucional do Poder Judiciário 

pelo Constituinte de 1988 e a distribuição dos órgãos colegiados que o integram, suas 

competências e atribuições, que partem desde competências próprias enquanto órgão 

jurisdicional até à sua função precípua de instância revisora e de garantia da 

estabilidade da prestação jurisdicional e segurança jurídica. 

Dessa partida, será analisada a figura do magistrado responsável pela 

condução do processo no âmbito de tribunal e a evolução da legislação para 

assegurar que os órgãos colegiados pudessem dar conta do volume de processos 

que lhes chegam, com a ampliação dos poderes desse juízo monocrático, a suscitar 

questões acerca da relação entre esses poderes individuais frente a um órgão de 

pronunciamento essencialmente coletivo. 

Centralizando e delimitando a avaliação dessa estrutura procedimental ao 

Supremo Tribunal Federal, discorrer-se-á sobre aspectos próprios da Corte e suas 

competências exclusivamente originárias, e a atuação do Ministro responsável pela 

condução do processo no órgão colegiado, seguindo-se com a análise específica 

quanto à utilização desses poderes monocráticos em ações de competência originária 

e os reflexos desse exercício decorrentes. 

Ao final, do cotejo da análise do exercício desses poderes com os 

regramentos vigentes, apresentar as críticas respectivas e possíveis soluções, no 

sentido de contribuir com o aprimoramento da prestação jurisdicional.   
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2. A FIGURA DO RELATOR NO PROCESSO JUDICIAL BRASILEIRO 

2.1 A estruturação do Poder Judiciário: os órgãos jurisdicionais colegiados, o 

direito de recurso e as competências originárias 

A Constituição Federal é extensa ao dedicar direitos e garantias 

fundamentais, cabendo ao Poder Judiciário, no exercício da sua atividade típica, 

assegurar a sua aplicabilidade, nos termos do que disposto no artigo 5º, inciso XXXV 

da Constituição Federal1, numa atuação cuja talvez a principal consequência seja a 

estabilização das relações sociais e a solução de conflitos, garantido a segurança 

jurídica que se espera de qualquer sistema democrático. 

Em afirmação à importância desse poder constituído, é minuciosa a 

disciplina constitucional quanto à estrutura e arranjo do Poder Judiciário, nas mais de 

suas diversas especialidades e composições, com capítulo constitucional a si 

inteiramente dedicado2. 

A disposição do artigo 92 da Constituição Federal denota que a opção do 

constituinte brasileiro se deu por estruturar o Poder Judiciário, dentro das respectivas 

competências e especialidades, enquanto não só magistratura propriamente dita, mas 

também em tribunais, não só por questões de natureza administrativa, mas, 

principalmente, pela necessidade de garantia da legitimidade e imparcialidade 

necessária às decisões judiciais, a partir da garantia do contraditório e da ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes3, que cumpre-se na possibilidade de 

submeter eventual pronunciamento jurisdicional à revisão. 

Ainda que não expressamente previsto, é consectário implícito das 

disposições constitucionais o direito de recurso4. 

A ideia de recurso, intrínseca à própria prestação jurisdicional, tem como 

norte principal a garantia de um novo julgamento, por órgão – via de regra, colegiado, 

sem imiscuir-se no momento na discussão central em torno dos poderes monocráticos 

de um relator – hierarquicamente superior, garantindo à parte eventualmente não 

 
1 “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito;” 
2 Artigo 92, da Constituição Federal. 
3 Idem artigo 5º, inciso LV; 
4 Idem, artigo 98, inciso I; artigo 102, incisos II e III; artigo 105, incisos II e III; artigo 108, inciso II artigo 
112, artigo 125; 
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satisfeita com o julgamento uma oportunidade de demonstrar o desacerto daquela 

decisão, via de regra, proferida por juiz singular. 

Talvez num cenário utópico, toda sentença judicial fosse verdadeiramente 

justa a ponto das partes a quem ela atinja sentirem-se satisfeitas e convencidas do 

resultado entregue, e a sistemática recursal pudesse ser suprimida. 

Cintra, Grinover e Dinamarco nominam esse direito de recurso como 

princípio do duplo grau de jurisdição5:  

(...) o principal fundamento para a manutenção do princípio do duplo grau é 
de natureza política: nenhum ato estatal pode ficar imune aos necessários 
controles. (...) É preciso, portanto, que se exerça ao menos o controle interno 
sobre a legalidade e a justiça das decisões judiciárias. 

Nomenclatura específica à parte, considerando a já mencionada ausência 

de previsão expressa, o importante é a construção constitucional em torno dessa 

possibilidade de revisão de pronunciamentos judiciais, em mais de uma 

oportunidade6. 

Um ponto que merece comentário, todavia, é que há situações em essa 

“garantia constitucional” de revisão de uma decisão judicial inicial pode ser afastada, 

considerando que alguns pronunciamentos podem se dar em instância única, à 

exemplo daqueles proferidos em competência originária do Plenário do Supremo 

Tribunal Federal,7 temática central deste trabalho. 

Por outro lado, considerando essa mesma distribuição recursal da 

Constituição Federal, há situações em que uma mesma decisão judicial pode ser 

submetida à revisão de quatro órgãos distintos, à exemplo daquelas decisões que 

iniciem-se com o juiz singular de primeira instância, seja dirigido recurso ao respectivo 

Tribunal, posteriormente ao Superior Tribunal de Justiça8 e, por último, ao Supremo 

Tribunal Federal9. 

A regra geral, portanto, é a garantia de revisão de pronunciamentos 

judiciais, dentro das diversas chamadas instâncias: direito de recorrer. 

Nessa estrutura, o Poder Judiciário pode ser dividido, tendo como 

parâmetro a organização de federação do país, entre Justiça Estadual e Justiça 

 
5 CINTRA, Antônio C. de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
geral do processo. 24ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2008, p. 81. 
6 Idem, p.81. 
7 Artigo 102, inciso I, da Constituição Federal de 1988. 
8 Idem, artigo 105, inciso III; 
9 Idem, artigo 102, inciso III. 
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Federal10, a primeira, via de regra, dedicada à solução de conflitos de questões locais 

e a segunda, via de regra, em questões em que se verifique o interesse do ente 

federado União. 

Ainda existem as chamadas especializadas, quais sejam, a Justiça do 

Trabalho11, a Justiça Eleitoral12 e a Justiça Militar13. 

Fora dessa partição quase que temática do Poder Judiciário, mas também 

enquanto órgãos do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça14 e o Supremo 

Tribunal Federal15, responsáveis pela pacificação da legislação infraconstitucional e 

pela guarda da Constituição Federal, respectivamente. 

A distribuição das competências de todos esses órgãos está disciplinada 

no próprio texto constitucional, e, como pode se observar do seu texto, tem-se como 

padrão de estrutura os juízes de primeiro grau de jurisdição e os respectivos Tribunais 

a que vinculados e sua atuação, na esteira do que propõe o presente trabalho, 

enquanto instância recursal. 

Talvez o aspecto de maior relevância do direito ao recurso esteja na 

possibilidade de que uma decisão proferida por um juiz singular seja submetida à 

confirmação de um colegiado de juízes com maior tempo de magistratura – em tese, 

pelo menos – que – também em tese – reanalisam essa sentença em conjunto, a 

traduzir na tentativa de aprimoramento da prestação jurisdicional e maior segurança 

e confiabilidade da solução adotada. 

Ora, permitir que as partes tenham a revisão de um julgamento que lhes foi 

desfavorável em alguma medida para além de significar um afago ao inevitável 

sentimento de insatisfação decorrente da derrota, pois alimenta a esperança da parte 

de que um órgão composto por mais juízes, em tese, mais experientes, possa 

modificar a decisão anterior, informa também que há uma preocupação do Estado em 

aperfeiçoar o pronunciamento judicial e uniformizar o resultado da prestação 

jurisdicional. 

A existência da instância recursal, com essa sua natureza colegiada, 

também garante uma apreciação mais minuciosa do problema submetido, afastada, 

 
10 Artigo 106 da Constituição Federal. 
11 Idem, artigo 111 . 
12 Idem, artigo 118. 
13 Idem, artigo 122. 
14 Idem, artigo 104. 
15 Idem, artigo 101. 
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dessa vez, do contato direito entre as partes e da possível contaminação com a prova 

produzida, que inegavelmente atinge o juiz de primeiro grau responsável pela 

instrução do feito. 

O julgamento por órgão colegiado assegura não só que a revisão da 

decisão singular será fruto de uma discussão conjunta, mas que representará uma 

reflexão verdadeiramente mais profunda da temática. 

Conceitua Alexandre Freitas Câmara16: 

A organização judiciária brasileira se caracteriza pela existência de 
órgãos judiciários de superposição, cuja função precípua é apreciar 
recursos interpostos contra as decisões proferidas pelos órgãos 
inferiores. Tais órgãos de superposição são chamados de tribunais, 
embora seja certo que esta denominação não é exclusivamente deles 
(...) 

 Nos tribunais, órgãos essencialmente colegiados, as manifestações dos 

magistrados que os integram são chamadas de votos e o conjunto das deliberações 

e decisão final denominado de acórdão, que pode ser fruto da unanimidade ou maioria 

dos seus membros. 

Para além dessa atribuição dos colegiados de julgamento de recursos, a 

eles também são previstas competências originárias, ou seja, a atribuição àquele 

órgão específico de julgar diretamente – e não ser provocado por meio recursal – 

demandas que a Constituição Federal ou a legislação assim fixem17. 

Essas competências originárias, via de regra, já se encontram dispostas no 

texto constitucional para o Supremo Tribunal Federal18, para o Superior Tribunal de 

Justiça19 e para os Tribunais Regionais Federais20, sendo que, no que concerne 

Justiça do Trabalho21, à Justiça Eleitoral22 e à Justiça Militar23 houve a reserva da 

competência à lei, presente apenas uma hipótese de competência originária  para o 

 
16 CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil – Vol. II. 16ª Edição. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008, p. 3 
17 “Doutrinariamente, podemos dividir as principais competências (...) em dois grandes grupos, 
conforme a maneira de acioná-lo: originária e recursal. (...) pode ser acionado diretamente, através das 
ações que lhe cabe processar e julgar originariamente. Nestes casos, o Tribunal analisará a questão 
em única instância (competência originária)” em MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 28ª 
Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012. P 574. 
18 Artigo 102, inciso I da Constituição Federal de 1988. 
19 Idem, artigo 105, inciso I. 
20 Idem, artigo 108, inciso I. 
21 Idem, artigo 111-A, §1º. 
22 Idem, artigo 121. 
23 Idem, artigo 124. 



 
 

 
15 

primeiro24; e no que concerne aos tribunais e juízes do estado, reservada a matéria à 

Constituição Estadual. 

Em qualquer caso, originariamente ou em recurso, é nesse contexto que 

se emerge a figura denominada de “relator”, a quem incumbe, nos termos do artigo 

932 do Código de Processo Civil vigente, “dirigir e ordenar o processo no tribunal”. 

 

2.2 O Relator na normativa processual brasileira vigente e a ampliação de seus 

poderes enquanto solução para a afirmação de precedentes e redução do 

volume de processos 

Em relação a esses julgamentos colegiados, além da organização 

estrutural já constante da Constituição Federal, vale dizer que tanto o Código de 

Processo Civil quanto os próprios regimentos internos de cada tribunal pode organizar 

a sua divisão interna desses colegiados, normalmente denominados câmaras25, à 

exemplo do que ocorre nos tribunais estaduais, ou turmas, como é o caso do Supremo 

Tribunal Federal26. 

O andamento dos processos nos tribunais possui regramento dedicado no 

Código de Processo Civil, em seu Livro III, a partir do seu artigo 926. 

Legislação que, via de regra, rege a sistemática processual no país, aí 

incluídos os processos no âmbito dos tribunais, o Código de Processo Civil vigente 

assegura uma série de poderes ao magistrado sorteador relator. 

Uma comparação simples dos dispositivos concernentes à atuação do 

relator entre o Código de Processo Civil de 1973 e o de 2015, permite identificar a 

mudança legislativa ampliando atribuições dessa figura, à exemplo dos poderes 

outorgados ao Relator para julgamento monocrático de recursos a ele distribuídos, 

artigos 557 e 932 de cada norma, respectivamente. 

O artigo 55727 do Código de 1973, diga-se, alterado em 1998 pela Lei nº 

9.756/98, que já havia sido anteriormente alterado pela Lei nº 9.139/95, per si já 

representava uma ampliação considerável dos poderes do relator em relação à 

 
24 Artigo 111-A, 3º, da Constituição Federal. 
25 Artigo 947, §4º do Código de Processo Civil 
26 Artigo 3º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal 
27 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, 
prejudicado ou contrário à súmula do respectivo tribunal ou tribunal superior. 
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previsão originária28, a notar que o artigo inicialmente aplicava-se à apenas ao recurso 

denominado de agravo de instrumento e fora alterado para aplicação a qualquer 

espécie recursal. 

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, restou ainda 

mais ampliado o alcance dessa atuação monocrática, especialmente no que se refere 

à aplicação de entendimentos firmados pelo próprio Tribunal e por Tribunais 

Superiores29. 

Talvez a mudança mais relevante seja que, anteriormente, era permitido 

apenas ao relator a aplicação de precedentes para negar andamento ao recurso 

interposto, sendo que, na atualidade, também ao relator é permitido dar provimento 

ao recurso de forma monocrática. 

Ou seja, revisar a decisão da instância inferior sem, a priori, submetê-la ao 

colegiado competente. 

Nessa linha de ampliação da atuação do Relator, apenas à título de 

curiosidade, no Código de 1973 o termo relator aparece em 42 dispositivos distintos, 

enquanto no Código de 2015, ele aparece em 89 dispositivos distintos. 

Também a partir desses dispositivos é possível verificar que a atribuição 

de poderes ao Relator se pauta principalmente num ideal de afirmação – e 

confirmação – de entendimentos já firmados anteriormente, seja pelo próprio tribunal 

que analisa aquele recurso seja por tribunais superiores. 

Ainda que um pouco mais tímida em termos de redação – mas também 

mais carregada de conceitos claramente abertos, como “manifestamente 

inadmissível” – a disposição do artigo 557 do Código de Processo anterior, reitere-se, 

com a alteração dada pela Lei nº 9.657/98, já orientava-se no sentido de valorização 

de jurisprudência firmada. 

No Código de Processo Civil em vigor o legislador ao ampliar essas 

hipóteses em que autoriza o julgamento monocrático pelo Relator, manteve a ideia 

central de prestigiar decisões consolidadas e incluiu disposições específicas para os 

 
28 Art. 557. Se o agravo for manifestamente improcedente, o relator poderá indeferi-lo por despacho. 
Também por despacho poderá convertê-lo em diligência se estiver insuficientemente instruído. 
29 Artigo 932, incisos III, IV e V do Código de Processo Civil 
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mecanismos de construção e vinculação de jurisprudências consolidadas30 também 

denominadas precedentes. 

Nesse contexto de modificação de poderes, evidenciou-se que um dos 

cernes é a aplicação e confirmação de entendimentos previamente firmados, tanto 

pelas cortes locais quanto de tribunais superiores, e a sua aplicação de modo 

monocrático pelo magistrado designado relator. 

À efeito, em considerando o já defendido quanto à importância da 

segurança jurídica e da estabilidade que se espera do comportamento do Poder 

Judiciário, é entendível a adoção de mecanismos para a consolidação dos 

posicionamentos já firmados, a evitar, ao menos em tese, a ocupação dos tribunais 

com uma mesma matéria. 

Essa perspectiva parece salutar quando, segundo o Justiça em Número31, 

fonte oficial e principal do Conselho Nacional de Justiça sobre as estatísticas do Poder 

Judiciário brasileiro, este encerrou o ano de 2020 com 74.548.937 casos pendentes 

de julgamento. 

Um outro dado curioso dessa base refere-se ao que o Conselho Nacional 

de Justiça denomina de “recorribilidade externa”32, para mensurar o número de 

recursos submetidos a instâncias revisoras, que alcançou a marca de 9,3% dos casos. 

Ou seja, pouco menos de dez por cento das decisões inicialmente 

prolatadas são alvo de recurso para uma instância revisora, aí inclusas decisões de 

primeiro grau e aquelas de competências originárias de segundo grau. 

E interessante informação em complementação à essa é que os recursos 

contra decisões de primeiro grau, dirigidas ao competente órgão de revisão de 

segundo grau, alcançam o percentual de apenas 7%, mas que, desse percentual que 

chega em grau de recurso, 26% são levadas a discussão nos tribunais superiores33. 

 
30 Referência às súmulas dos tribunais, ao julgamento de recursos sob a sistemática de repetitivos, 
artigo 1.036 do Código de Processo Civil; e ao incidente de resolução de demandas repetitivas, artigo 
976 do Código de Processo Civil 
31 Justiça em Números 2021 do Conselho Nacional de Justiça. Brasília, 2021. Disponível em 
<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/,> p. 52. Acesso em 03/12/2021. 
32 A recorribilidade externa é calculada pela proporção entre o número de recursos dirigidos a órgãos 
jurisdicionais de instância superior ou outros órgãos com competência revisora em relação ao órgão 
prolator da decisão e o número de decisões passíveis de recursos dessa natureza. São computados, 
por exemplo, recursos, como a apelação, o agravo de instrumento, os recursos especiais e 
extraordinários. idem, p. 135] 
33 idem, p. 136 
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E em relação à esse volume, uma verificação interessante do Conselho 

Nacional de Justiça34: 

Os Tribunais Superiores acabam se ocupando, predominantemente, de 
casos eminentemente recursais, os quais correspondem a 85,4% de suas 
cargas de trabalho, tendo em vista que sua competência originária 
constitucionalmente prevista é menor em comparação às unidades de 
primeiro e segundo grau. 

Diante dessa realidade, compreensível a opção do legislador de dotar os 

órgãos recursais, por seus relatores, de meios para dar vazão à essa quantidade 

significativa de sentenças judiciais que são combatidas. 

Ainda que em termos percentuais possa se questionar que o volume 

dirigido ao segundo grau proveniente do primeiro grau pareça ser baixo, é importante 

se ter em consideração a proporcionalidade de magistrados de primeiro grau em 

comparação aos magistrados de segundo grau. 

À título de ilustração, as informações concernentes à estrutura do Tribunal 

de Justiça do Estado de Sergipe35, que possui em seu quadro 158 magistrados – 

dentre os quais 13 desembargadores36, os magistrados de segundo grau – 

distribuídos em 40 comarcas e 122 unidades judiciárias. 

Isso significa que os 13 desembargadores são responsáveis pela revisão 

das decisões de outros 145 magistrados de primeira instância, nas mais variadas 

matérias, tendo chegado somente a esse tribunal, em 2020, 222.848 novos casos37. 

A percepção da sobrecarga de trabalho nas instâncias revisoras se agrava 

quando considerados os tribunais superiores, cuja competência recursal atende à todo 

o país, em especial o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, 

compostos por 3338 e 1139 magistrados, respectivamente. 

O Superior Tribunal de Justiça registrou em 2020 a entrada de 354.39840 

novos processos e o Supremo Tribunal Federal um recebimento de 73.31641. 

 
34 Ibidem, p. 135. 
35 ibidem, p. 33. 
36 Informação disponível em <https://www.tjse.jus.br/portal/poder-judiciario/desembargadores>. Acesso 
em 03/12/2021. 
37 Justiça em Números 2021 do Conselho Nacional de Justiça. Brasília, 2021. Disponível em 
<https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/,> p. 46. Acesso em 03/12/2021. 
38 artigo 104 da Constituição Federal 
39 artigo 101 da Constituição Federal 
40 Estatística disponível em <https://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Boletim/sumario.asp>. Acesso em 
03/12/2021. 
41 Estatística disponível em <http://portal.stf.jus.br/estatistica/>. Acesso em 03/12/2021. 



 
 

 
19 

Resta claro que a evolução legislativa no sentido de atribuir cada vez mais 

competências e poderes ao relator decorre ao mesmo tempo da necessidade que se 

criou de viabilizar um volume maior de julgamentos de revisão bem como prestigiar 

entendimentos já consolidados cujos temas ainda chegasse ao Poder Judiciário. 

A corroborar essa afirmação, para além da própria redação atualmente 

vigente do artigo 932, nos seus incisos IV e V, as justificativas dos projetos de lei que 

resultaram nas alterações legislativas neste tópico mencionadas. 

Conforme informações da Câmara dos Deputados42, a primeira alteração 

que objetivou a concessão de poderes ao relator para decidir monocraticamente em 

sede recursal, a Lei nº 9.139/95, se originou do Projeto de Lei do Senado Federal nº 

89/1992, que pretendia uma minirreforma na sistemática do recurso de agravo, e que, 

após apresentação de substitutivos, culminou na alteração do artigo 557 do Código 

de Processo então vigente para estender o poder monocrático de decisão a qualquer 

recuso, tendo como uma de suas justificativas prevenir a multiplicação de recursos e 

promover a diminuição destes43. 

Cabe a informação também que à época, em 24 de março de 1995, o então 

Deputado Hélio Bicudo apresentou relatório contrário à previsão do artigo 557 

afirmando que conferir poderes ao relator de decidir monocraticamente, sobre 

recursos, para negá-los, significaria admitir a vigência do “precedente vinculante, 

instituto completamente alienígena”44, que poderia engessar a atividade do Direito, 

que não é “estático”. 

Ora, 20 anos depois, a vinculação de precedentes é uma realidade 

inafastável45. 

No mesmo sentido, a alteração promovida pela Lei nº 9.756/98, cuja 

justificativa46 já em seu primeiro parágrafo, aponta a preocupação com o volume de 

processos: 

A realidade vivenciada atualmente pelas Cortes Superiores é de verdadeira 
incapacidade material de enfrentar a enxurrada de recursos que lhe são, 
diariamente, submetidos a apreciação. O ponto fulcral do problema não se 
encontra na ausência de aparelhamento material ou humano, mas na 

 
42 Disponível em <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=22035 
6>. Acesso em 03/12/2021. 
43 ibidem, p.13 
44 ibidem, p.17 
45 Vide nota nº 30. 
46 Disponível em <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21851 
1, p. 18>. Acesso em 03/12/2021. 
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intrincada sistemática recursal existente, que permite, na prática, que 
qualquer demanda judicial alcance o Supremo Tribunal Federal e os tribunais 
superiores, abarrotando de processos essas Cortes, muito acima da 
capacidade humana de dar vazão a tal volume de processos. 

No mesmo texto, há ainda menção e clara preocupação com os números 

que apresentavam tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal 

Federal, inclusive já havendo menção à Proposta de Emenda Constituição nº 

96/199247, que posteriormente resultou na Emenda Constitucional nº 45/2004 que, 

dentre outras previsões de relevante importância para o aprimoramento da prestação 

jurisdicional – à exemplo, da proporção entre o número de juízes, demanda judicial e 

população; proibição de férias de forma coletiva – incluiu na Constituição Federal o 

instituto da súmula vinculante. 

Outra curiosidade é que o autor dessa proposta foi o Deputado Helio 

Bicudo, que em 1995 se manifestou contra essa ideia de precedente vinculante e viu 

o Poder Legislativo incluí-la expressamente na Constituição Federal. 

Mostra-se relevante também mencionar que essa mudança direcionada ao 

regramento processual geral teve embrião na Lei nº 8.038/90, que em seu artigo 38 

autorizava os relatores no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal 

de Justiça a decidirem monocraticamente. Essa disposição restou revogada pela Lei 

nº 13.105/15, o Código de Processo Civil atualmente vigente48. 

Por sua vez, com a entrada em vigor desse atual Código, restou 

sedimentada a tentativa de imprimir aplicabilidade aos precedentes dos tribunais, com 

a alteração para prever que o relator possa monocraticamente não só rejeitar eventual 

recurso, mas também provê-lo. 

Ora, diante dos números apresentados no que se refere ao volume de 

matéria recursal que chega aos tribunais, a ampliação e atribuição de poderes ao 

relator para aplicação de jurisprudência pacificada pela própria corte ou tribunais 

superiores é de grande benefício. 

Principalmente quando inseridos no ordenamento jurídico a Lei nº 

11.672/08, que fez inserir no Código de Processo Civil de 1973 a sistemática dos 

recursos repetitivos e a Lei nº 11.418/06, que regulamentou o instituto da repercussão 

geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal49. 

 
47 Disponível em <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1437 
3>. Acesso em 04/12/2021. 
48 Artigo 1.072, inciso IV. 
49 Artigo 102, §3º da Constituição Federal. 
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Todos esses aprimoramentos da legislação processual representaram 

transparente vontade de aperfeiçoamento da sistemática recursal e consequente 

redução do volume de processos nos tribunais, ao mesmo tempo em que consegue 

dar maior celeridade na entrega da prestação jurisdicional e assegurar que as 

decisões tomadas pelos tribunais superiores tenham efetividade e sejam seguidas. 

Críticas como a de Helio Bicudo de que tais poderes representariam um 

tolhimento da liberdade do magistrado de decidir e tornariam o Direito algo estático 

parecem contrapor o ideal de segurança jurídica, num desvirtuamento do direito de 

recurso, para um possível abuso. 

Se as Cortes constitucionalmente incumbidas da responsabilidade de 

pacificação de matérias específicas decidiram de uma forma, entender que há 

liberdade indiscriminada por parte de outros magistrados em decidir de forma contrária 

aparentemente conduz à uma total subversão do sistema recursal e, 

consequentemente, da própria legitimidade da decisão judicial. 

Se, à exemplo, o Supremo Tribunal Federal decide de uma forma e o 

magistrado de primeiro grau tem a liberdade de decidir de forma contrária em caso 

idêntico, há claramente um problema estrutural e hierárquico, em desrespeito à 

racionalidade decorrente do artigo 92 da Constituição Federal. 

O que deve ser garantido, por óbvio, é o direito da parte de questionar a 

aplicação daquele precedente ao seu caso concreto, e não a aplicação propriamente 

dita de um precedente50. 

O que, no caso das decisões assim proferidas pelo relator, tem-se a figura 

recursal do agravo interno,51 que permitirá que aquela decisão monocrática seja 

submetida ao colegiado competente. 

Uma ferramenta importante no aprimoramento da jurisdição pois exige do 

recorrente que trabalhe bem seus argumentos no sentido de demonstrar o equívoco 

daquela decisão monocrática, evitando o manejo recursal meramente protelatório, 

bem como exige que o relator, quando do julgamento do agravo, sustente 

fundamentadamente a sua decisão anterior52. 

 
50 Vide artigo 489, incisos V e VI do Código de Processo Civil. 
51 Artigo 1.021 do Código de Processo Civil. 
52 Idem, artigo 1.021, §3º. 
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E ainda nessa temática, vale relembrar que a Súmula 28153 do Supremo 

Tribunal Federal, editada em 13 de dezembro de 196354 e ainda sendo aplicada 

atualmente, exige que referido recurso seja interposto como condição para eventual 

provocação dos tribunais superiores, no que se conhece por esgotamento das 

instâncias ordinárias55, impondo ainda a legislação penalidade de multa caso a 

rejeição pelo colegiado se dê de forma unânime56, reforçando o quanto repudiado 

recursos carentes de fundamentação e que pretendam apenas a protelação da 

resposta judicial. 

Destaque-se que, para além dessas mencionadas competências, em 

outros 24 dispositivos o Código de Processo Civil atualmente permite uma atuação do 

relator com conteúdo decisório – e não simples atos de andamento do processo – sem 

necessidade de participação do colegiado a que vinculado57, inclusive algumas 

dessas decisões com previsão de irrecorribilidade58. 

Em relação às demandas da natureza criminal, o Código de Processo 

Penal não traz normativa específica sobre julgamentos monocráticos, entendendo o 

Supremo Tribunal Federal pela aplicação subsidiária das disposições do Código de 

Processo Civil59. 

Nota-se que a normativa processual vigente dotou o relator de diversas 

oportunidades de manifestação, com conteúdo decisório e não meramente 

 
53 Súmula 281. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso 
ordinário da decisão impugnada. 
54 Informação disponível em https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula281/false. Acesso 
em 04/12/2021. 
55 Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 1.348.667/SP, AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO 
DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo 
Relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. 
Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco 
por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
Julgado em 11/11/2021, publicado em 03/12/2021 
56 artigo 1.021, §4º do Código de Processo Civil 
57 Artigos, 76, §2º; 99, §7º; 136; 138; 146, §2º; 706, §2º; 932, e seus incisos; 938; 950, §3º; 955; 989; 
995, p.u; 1.007, §6º; 1.011; 1.012, §3º, inciso I e §4º; 1.019, §1º; 1.026, §1º; 1.029, §5º inciso II; 1.031, 
§2º e §3º; 1.032 ; 1.035, §4º e §5º; 1.036, §5º; 1.037; 1.038. 
58 Artigo 138; 950, §3º; 1.007, §6º; 1.031, §2º e §3º. 
59 Ag.Reg no Habeas Corpus nº 170.867/RJ: (...) esta Suprema Corte, atenta às exigências de 
celeridade e de racionalização do processo decisório, limitou-se a reafirmar princípio consagrado em 
nosso ordenamento positivo (RISTF, art. 21, § 1º; CPC, art. 932, VIII, c/c o art. 3º do CPP), que autoriza 
o Relator da causa a decidir, monocraticamente, o litígio, sempre que este referir-se a tema já definido 
em “jurisprudência dominante” no Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro Celso de Mello, julgado 
em 03/10/2020, publicado em 07/10/2020. Acesso em 05/12/2021. 
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burocrático, a impactarem diretamente na efetividade da prestação e no resultado 

entregue na prestação jurisdicional. 

Outrossim, para além dessa normativa geral, há outras previsões 

específicas sobre a atuação de um relator, essas mais na linha do objetivo central 

desta tese, aplicáveis a processos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, à exemplo 

da Lei nº 9.868/99, que regulamenta o processamento e o julgamento das ações de 

competência originária, a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória 

de constitucionalidade, e a Lei nº 9.882/99, que disciplina o processo e julgamento da 

ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, também de 

competência originária no Supremo Tribunal Federal. E, não menos importante, pois 

também com força normativa, o próprio Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal, previsões estas que serão tratadas em tópico próprio. 

De forma geral, portanto, no que concerne à evolução do poder de decisão 

concedido ao relator para monocraticamente aplicar – rejeitando ou provendo recurso 

– precedente do próprio tribunal ou de tribunais superiores, entende-se constituir 

medida coerente de melhoramento do sistema de justiça, não importando em violação 

ao direito de recurso ou à noção da revisão colegiada que o norteia, já que pautada 

diretamente na efetivação das próprias decisões de colegiados 

 

2.3 A competência do relator para as liminares 

Já se apontou que ao relator compete a condução e direção do processo 

no âmbito do tribunal, incumbida essa figura dos mais diversos poderes para fiel 

cumprimento dessas atribuições. 

Daí, na proposição do presente trabalho, sem dúvida um dos poderes mais 

significativos, para além da condução do processo no âmbito do tribunal e da 

competência para decidir mérito de recurso monocraticamente a partir da aplicação 

de precedentes, é a competência que a lei lhe atribuiu para a apreciação, enquanto 

juízo monocrático, de pedidos de tutela provisória60 ou outras medidas de natureza 

liminar, apresentados em recursos e em petições iniciais de processos de 

competência originária do tribunal, e momento anterior à submissão do recurso ou 

ação originária ao colegiado competente. 

 
60 Artigo 932, inciso II do Código de Processo Civil 
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A disciplina geral dessa matéria encontra-se nos artigos 294 a 311 do 

Código de Processo Civil e autoriza o magistrado – no caso, o relator do processo – 

a “determinar as medidas que considerar adequadas”61 para assegurar a efetivação e 

cumprimento da decisão que a defere, um paralelo e complemento ao disposto no 

artigo 139, inciso IV62 do próprio Código. 

Isso significa que a o relator, convencido de que o pedido da parte é 

plausível e que o trâmite normal de um processo pode prejudicar o direito da parte 

caso somente seja entregue a prestação jurisdicional ao final63 ou, ainda, 

independentemente desses requisitos, restar comprovado suficientemente o direito 

buscado64, pode decidir liminarmente, sem avaliação prévia do colegiado competente, 

determinando e impondo o cumprimento das medidas que entender necessárias. 

Adquire relevo interessante, em se tratando de processos de competência 

originária, cuja noção regular é de julgamento colegiado, a permissão legal para o 

relator deferir medidas liminares, antecipatórias ou cautelares – desnecessária a 

distinção entre elas para a finalidade deste trabalho – sem qualquer participação dos 

demais componentes daquele órgão. 

Ainda que se argua que a qualquer das partes é facultado a apresentação 

de recurso contra essa decisão, o ponto é que, incumbindo ao relator a condução do 

processo, à ele cabe submeter o recurso ao julgamento colegiado, nos termos do §2º 

do artigo 1.021. 

Um poder que, a priori, significa a possibilidade em tese de permitir que 

uma decisão monocrática se prolongue no tempo em detrimento de uma decisão do 

colegiado competente. 

O relator em qualquer tribunal, ainda que individualmente um magistrado, 

atua numa perspectiva e legitimidade diferenciada do magistrado de primeiro grau ou 

primeira instância, pois a essência da sua atuação vincula-se diretamente ao 

colegiado que integre. 

Ao decidir nessa qualidade, ainda que em sede de liminar, parece salutar 

que o relator – por óbvio, sempre respeitando-se a sua independência enquanto 

 
61 Artigo 297 do Código de Processo Civil. 
62 Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - 
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação 
pecuniári;. 
63 Artigo 300, Código de Processo Civil. 
64 idem, Código de Processo Civil 
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magistrado – tenha sempre em consideração – até por já possivelmente conhecer o 

posicionamento do colegiado que integre – um provável pronunciamento dos seus 

pares. 

O exercício desse poder monocrático de decisão exige uma cautela 

considerável do relator, considerando que o ideal da ampliação de seus poderes, 

como já tratado, tem como norte principal a afirmação e a consolidação de 

jurisprudências já firmadas, mais relacionado diretamente com o mérito do problema 

e não com providências da natureza liminar. 

Uma questão que pode estimular um exercício arbitrário de poder pelo 

relator, à medida que, em se tratando de processos de competência original, pode 

haver um certo ineditismo na questão submetida. 

Como se orientou a construção dos poderes do relator anteriormente 

demonstrada, a finalidade fora de a redução da sobrecarga de recursos a ocupar os 

tribunais e tornar a prestação jurisdicional definitiva mais célere, ao mesmo tempo em 

que se prestigia a jurisprudência já firmada, a desestimular, inclusive, a interposição 

de novos recursos. 

Atuar com pensamento diferente e exercitar esse poder desconectado do 

colegiado pode ter um efeito reverso não desejado de justamente provocar a 

insatisfação da parte que, em observação à jurisprudência anterior, perceber que o 

posicionamento daquele relator é isolado e não reflete de fato o posicionamento do 

órgão. 

Efeito possível não desejado também é que eventual proliferação de 

decisões monocráticas sem observância fiel das disposições que a legitimam poderia 

despertar interesse legislativo em revisitar a legislação na matéria, o que, sem receio, 

representaria retrocesso na efetividade e celeridade da jurisdição. 

E, em sendo competência do relator a apreciação da liminar eventualmente 

formulada, haverá sempre esse espaço para uma manifestação mais próxima ao seu 

entendimento particular sobre a matéria do que a posição propriamente dita do 

colegiado que integre, não sendo poucas as decisões monocráticas noticiadas 

polemicamente pela imprensa nos tempos recentes, especialmente envolvendo o 

Supremo Tribunal Federal e seus Ministros. 

 

 

 



 
 

 
26 

3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E OS ONZE RELATORES 

O comportamento do Supremo Tribunal Federal sempre chamou atenção 

da comunidade jurídica, não só pela razão óbvia de ser a corte constitucional e de 

última instância do sistema judicial, a quem compete a atividade de interpretação e 

aplicação da Constituição, mas também por historicamente estar sempre participativo 

na atividade política do país, cujas decisões têm repercussão também social e 

econômica. 

Adotando como marco temporal a Constituição Federal de 1988, trouxe o 

texto constitucional atribuições relevantes para a Suprema Corte do país, a partir da 

sua função principal de guarda da Constituição, seja na atuação no âmbito de suas 

competências originárias seja no âmbito das competências recursais, posteriormente 

ampliadas por reformas na própria constituição e por legislações 

infraconstitucionais65. 

Essa expansão de poderes do Supremo Tribunal Federal deve-se a dois 

principais pontos, sendo um deles a capacidade do tribunal de conseguir impor seu 

entendimento em relação às demais instâncias do Poder Judiciário nacional e o outro 

a provocação da manifestação da Corte, pelos demais Poderes, colocando-a em 

papel de destaque na responsabilidade pela solução de conflitos institucionais66. 

Um poder que, à par de, à primeira leitura, estar intrinsecamente à ideia de 

um colegiado, a bem verdade, em sua grande parte, também pode ser exercido 

individualmente por cada um dos seus onze ministros, enquanto Relatores dos 

processos que lhe são distribuídos, tanto nas ações de competência originária, foco 

principal do presente trabalho, as quais mais diretamente conectadas à esfera política 

e convivência com os demais Poderes da República, quanto nas de competência 

enquanto instância recursal. 

 
65 A enorme ambição do texto constitucional de 1988, somada à paulatina concentração de poderes na 
esfera de jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ocorrida ao longo dos últimos vinte anos, aponta 
para uma mudança no equilíbrio do sistema de separação de poderes no Brasil. O Supremo, que a 
partir de 1988, já havia passado a acumular as funções de tribunal constitucional, órgão de cúpula do 
poder judiciário e foro especializado, no contexto de uma Constituição normativamente ambiciosa, teve 
o seu papel político ainda mais reforçado pelas emendas de no. 3/93, e no. 45/05, bem como pelas leis 
no. 9.868/99 e no. 9.882/99, tornando-se uma instituição singular em termos comparativos, seja com 
sua própria história, seja com a história de cortes existentes em outras democracias, mesmo as mais 
proeminentes. Supremocracia é como denomino, de maneira certamente impressionista, esta 
singularidade do arranjo institucional brasileiro. Em VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista 
Direito GV, v. 4, n. 2, p. 441–463, 1 jul. 2008., p. 442-444. 
66 Idem, p. 445. 
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Fonte: Transparência do Supremo Tribunal Federal. Dados de 15/11/2021.  

Previsto no artigo 92, inciso I da Constituição Federal, tem a si dedicado 

Seção específica da Constituição Federal, dos artigos 101 a 103-A, incluindo-se ainda 

nessa seção o 103-B, que trata do Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo 

Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, com sua composição, critérios e 

forma previstas no artigo 101 e seu parágrafo único67. 

Como uns dos critérios, o constituinte equiparou a idade mínima de 

ingresso no Supremo Tribunal Federal à idade mínima prevista também 

constitucionalmente para ocupação de outros cargos da cúpula dos Poderes, o de 

Presidente, Vice-Presidente e Senador da República – considerando estes últimos 

representarem a federação68 e, também por mandamento constitucional, caber a um 

senador a presidência da mesa do Congresso Nacional69. 

Por sua vez, as atribuições e competências da Corte encontram-se 

disciplinadas no artigo 102 da Constituição Federal, a revelar que o tribunal, a partir 

de 1988, com algumas modificações desde então, teve atribuída a si muito mais 

poderes do que a “simples” “guarda da Constituição”, distribuídas dentre as suas 

competências originárias – quando as demandas tem sua origem diretamente no 

tribunal – e recursal – quando a matéria chega ao tribunal após a manifestação de 

instância inferior. 

Apenas à título de ilustração, quando realizada a consulta, o Supremo 

Tribunal Federal já registrava como recebidos, somente em 2021, a quantia de 67.973 

processos70, e a baixa de 69.667, conforme gráfico abaixo extraído da própria 

ferramenta do tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
67 Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com 
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada. Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente 
da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 
68 Artigo 46 da Constituição Federal. 
69 Idem, artigo 57, §5º. 
70 Consulta disponível em <https://portal.stf.jus.br/estatistica/>. Acesso em 15/11/2021. 
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                                           Processos autuados somente em 2021. 

                                           Fonte: Transparência do Supremo Tribunal Federal, com ajuste. Dados de 15/11/2021 

Por sua vez, em relação ao acervo ainda pendente no Tribunal, limitando a 

pesquisa ao ano de 2021, havia registo até a data de 15.878, a representar 70,38% 

do estoque de processos do tribunal, sendo que deles 47% ainda aguardavam decisão 

final, distribuídos da forma abaixo, entre competências originarias e recursais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não fosse a Constituição Federal extensa o suficiente para exigir trabalho 

do seu guardião principal, a igual extensão das atribuições esculpidas no artigo 102 

mencionado colaborou para o contexto da participação da Corte nos principais temas 

do país e nesse significativo volume de processos. 

 

3.1 Ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal 

Ao Supremo Tribunal Federal compete não só a última palavra em sede 

recursal em caso de matéria de cunho constitucional, oriundos de todos os demais 

órgãos jurisdicionais do país, mas também atribuições de natureza originária, que 

compreendem desde o controle concentrado de constitucionalidade à atuação como 

tribunal criminal. 

No que importa à presente crítica, a Constituição Federal atribuiu 

competência originária71 extensa ao Supremo, sendo elas: (i) as ações diretas de 

inconstitucionalidade e o pedido de medida cautelar nelas formulado e a ação 

declaratória de constitucionalidade; (ii) ações penais por crime comum em desfavor 

de Presidente da República, Vice-Presidente, membros do Congresso Nacional, os 

próprios Ministros da Corte, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado e 

Comandantes da Forças Armadas, membros de tribunais superiores, do Tribunal de 

 
71 Artigo 102, inciso I e §1º da Constituição Federal. 
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Contas da União e chefes de missão diplomática permanente; (iii) todos estes a partir 

dos Ministros de Estado também nos crimes de responsabilidade; (iv) os habeas 

corpus em que todos eles sejam pacientes ou contra ato do Superior Tribunal de 

Justiça ou de autoridade ou funcionário sujeito diretamente à jurisdição do Supremo 

ou crime de única instância; (v) mandados de segurança e habeas data contra atos 

do Presidente da República, das Mesas diretoras de ambas as casas do Congresso 

Nacional, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do 

próprio Supremo Tribunal Federal; (vi) litígios internacionais entre Estados ou 

organismos estrangeiros e Entes da Federação à exceção dos municípios; (vii) 

conflitos entre a União e Estados ou Distrito Federal; (viii) extradição requerida por 

Estado estrangeiro; (ix) a revisão criminal e a ação rescisórias contra julgados da 

própria Corte; (x) as reclamações; (xi) execução de seus julgados; (xii) ações de 

interesse de toda a magistratura, direta ou indiretamente, ou quando houver 

impedimento ou interesse de mais da metade dos membros de um tribunal; (xiii) 

conflitos de competência entre Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais, entre 

os próprios tribunais superiores, e entre tribunais superiores e qualquer outro tribunal; 

(xiv) o mandado de injunção nas normas cuja competência de edição seja do 

Presidente da República, do Congresso Nacional ou de qualquer uma das suas Casas 

ou Mesas, do Tribunal de Contas da União, tribunais superiores ou do próprio 

Supremo; (xv) ações em desfavor do Conselho Nacional de Justiça ou Conselho 

Nacional do Ministério Pública; (xvi) e, por fim, a arguição de descumprimento de 

preceito fundamental. 

Da leitura das dezesseis alíneas que atualmente constam do inciso I do 

artigo 102 da Constituição Federal e do seu parágrafo primeiro, percebe-se que o 

legislador constituinte e o reformador inseriram na esfera de competência do Supremo 

Tribunal Federal demandas de complexidade intrinsecamente constitucionais e em 

que figurem como parte Entes ou pessoas de relevância dos Poderes constituídos. 

De acordo com as informações estatísticas oficiais do Supremo Tribunal 

Federal, no ano de 2021 foram recebidas 22.051 ações de competência originária, 

distribuídas conforme gráfico abaixo: 
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Processos recebidos somente em 2021, na classe “controle concentrado”. 

Fonte: Transparência do Supremo Tribunal Federal, com ajuste. Dados de 03/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merecendo ainda o destaque de que 548 delas estão inseridas no “grupo 

de classe” de controle concentrado72, assim distribuídas: 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
72 No Brasil, o controle de constitucionalidade repressivo judiciário é misto, ou seja, é exercido tanto da 
forma concentrada, quanto da forma difusa. 744 (...) O controle concentrado ao abstrato de 
constitucionalidade surgiu no Brasil por meio da Emenda Constitucional nº 16, de 6-12-1965, que 
atribuiu ao Supremo Tribunal Federal competência para processar e jugar originariamente a 
representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, apresentada pelo 
procurador-geral da República, apesar da existência da representação interventiva desde a 
Constituição de 1934. (...) Por meio desse controle, procura-se obter a declaração de 
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em tese, independentemente da existência de um caso 
concreto, visando-se à obtenção da invalidação da lei, a fim de garantir-se a segurança das relações 
jurídicas, que não podem ser baseadas em normas inconstitucionais. MORAES, Alexandre de. Direito 
constitucional. 28ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012, pag. 744 e 760. 

 
                             Processos recebidos somente em 2021, na classe “controle concentrado”, demais originárias” e “criminais”. 

                             Fonte: Transparência do Supremo Tribunal Federal, com ajuste. Dados de 03/12/2021 
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Note-se que os processos desta última estatística específica agrupam 

aquelas ações mais ligadas ao objeto de atuação principal de uma corte 

constitucional, por se referirem justamente ao exercício legítimo de verificação da 

compatibilidade de normas com a Constituição Federal e princípios, direitos e 

obrigações nela consagrados, num grupo composto pela Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI), pela Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF), pela Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), 

e pela Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC). 

Esses números do Supremo Tribunal permitem verificar que hoje em se 

tratando de ações de competência originária, o grande destaque de volume recai 

sobre os Habeas Corpus e Reclamação73, importando aqui que um dos principais 

pressupostos de ambos é o combate a decisões de outras instâncias74 do Poder 

Judiciário. 

Nesse contexto, rememora-se a importância da atribuição de poderes ao 

Relator para decidir monocraticamente sobre conteúdo de mérito, considerando que 

ações como o Habeas Corpus e a Reclamação, ainda que de natureza originária, 

também pressupõem a existência de uma manifestação anterior do colegiado sobre a 

matéria em específico, não fazendo sentido – até pelos seus requisitos de cabimento 

– que o colegiado da Suprema Corte tivesse que novamente se manifestar. 

Basta imaginar a situação caótica para a Suprema Corte se, no caso da 

Reclamação, com alcance mais abstrato, fosse necessário o pronunciamento do 

colegiado para dizer ou não se o ato ou decisão combatido nela violou ou não 

competência ou autoridade de decisão anterior da própria Corte, sem que pudesse o 

Relator já impedir que eventual ação mal-intencionada ou com fundamentos não 

plausíveis ocupasse a pauta, ou ainda, que aquelas que realmente apontem um 

descumprimento por instância inferior e sejam flagrantemente contrárias a 

entendimento da Corte não pudessem ser cassadas de imediato e terem que 

depender da manifestação do colegiado. 

 
73 Artigo 102, inciso I, alíneas, “d” e “i”; e alínea “l”, respectivamente, da Constituição Federal. 
74 No caso do habeas corpus, além de cabível em razão do paciente, conforme alínea “d” mencionada, 
ele também pode ser impetrado contra decisões do Superior Tribunal de Justiça; e, no caso da 
reclamação, contra qualquer decisão de qualquer órgão ou juízo singular que tenha contrariado 
competência ou violado autoridade de decisão do Supremo. 
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De acordo com as informações acima, seria necessário pauta suficiente 

para dar conta de 5.608 processos só dessa natureza. Pior, então, se exigido o 

pronunciamento do colegiado para os 11.907 habeas corpus. 

Portanto, como já defendido, a atribuição de poderes ao Relator para dar 

saída a recursos ou ações que desafiem, para aplicar ou corrigir, decisões já 

consolidadas do tribunal, revelou-se um mecanismo de extrema valia. 

E adentrando aos números que concernem à essas manifestações 

monocráticas, a estatística do Supremo Tribunal Federal mostra que em 2021 foram 

proferidas impressionantes 78.778 decisões dessa natureza, consideradas todas as 

competências da Corte, originárias e recursais75. 

Voltando ao foco das ações originárias, no âmbito delas foram proferidas 

28.666 decisões, mais uma vez com a maioria delas em sede de Habeas Corpus e 

Reclamação, seguindo a lógica do volume que chega a Corte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 Dessas, 40.683 foram na classe recursal Agravo em Recurso Extraordinário, a hipótese em que se 
chega ao Supremo Tribunal Federal após o esgotamento, em tese, das instâncias anteriores, e quando 
o tribunal que por último se pronunciou não remeteu o recurso extraordinário apresentado pela parte, 
que agrava e leva a discussão à Corte, das quais 38.768 delas somente pelo Ministro Presidente 

 
Decisões monocráticas somente em 2021, na classe “controle concentrado”, “demais originárias” e “criminais”. 

Fonte: Transparência do Supremo Tribunal Federal, com ajuste. Dados de 03/12/2021 
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Os números apresentados pelo Supremo Tribunal em 2021 são bastante 

interessantes quando confrontada a extensão das suas competências originárias e as 

demandas que, de fato, acabam chegando à Corte dentro desse âmbito, considerando 

que as Reclamações não têm escopo produzir pronunciamentos de mérito inéditos 

pela Corte – funcionando na verdade que quase como um recurso direto para o 

Supremo - e os Habeas Corpus, também, via de regra, desafiam apenas matéria de 

ordem criminal e possuem uma permissão constitucional de manejo até um pouco 

restrita, se comparada à primeira originária mencionada. 

Não menos importante, esses números refletem que no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal a estatística do Conselho Nacional de Justiça que apontou que pouco 

mais de 85% da carga de trabalho dos tribunais superiores se referem às suas 

competências enquanto instâncias recursais está um pouco equivocada76. 

 

3.2 Ministro Relator: poderes e atribuições no Regimento Interno e na legislação 

O artigo 86, inciso I da Constituição Federal conferiu aos tribunais em geral 

a competência privativa para a elaboração de seus regimentos internos, aí incluído, 

por óbvio, a Corte Suprema do país. 

Em relação ao Supremo Tribunal Federal, importante a anotação de que o 

regimento interno da Corte fora inicialmente aprovado em 15 de outubro de 1980, 

passando a vigorar em 1º de dezembro do mesmo ano, estando atualmente, em sua 

57ª emenda, a última delas de 16 de outubro de 202077, atingindo, numericamente, o 

total de 369, valendo considerar que há disposições com a mesma numeração 

seguida de letras, cuja finalidade é evitar a repetição de artigo ou necessidade de 

reorganização geral, quando há disciplina conexa, conforme orientação da Lei 

Complementar nº 95/199878. 

 
76 Vide nota de rodapé nº 34. Considerando o recebimento de 74.717 processos, sendo 22.051 de 
competência originária, este representa 29,5% do recebimento. 
77 Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Disponível em 
<https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=legislacaoRegimentoInterno>. Acesso em 
15/11/2021 
78 Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o 
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp95.htm>. 
Acesso em 15/11/2021. 
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Nos termos do supramencionado artigo da Constituição Federal, o 

regimento interno de um tribunal tem a finalidade precípua de dispor “sobre a 

competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativo” 

daquela corte específica. 

Nos termos do proposto no presente trabalho, no que concerne ao poder 

que atualmente dispõe o relator no âmbito do Supremo Tribunal Federal – para além 

dos poderes conferidos a relatores nos tribunais em geral pelo Código de Processo 

Civil, por óbvio – é possível verificar a presença por 204 vezes da palavra “relator”, 

dentre as mais diversas previsões e finalidades, existindo em relação à essa figura 

específica, dedicada seção inserida no Capítulo V do Regimento Interno, que trata 

dos Ministros da corte. 

Nela, encontram-se os artigos 21 e suas 21 alíneas e quatro parágrafos, 

responsáveis por preverem atribuições, deveres e poderes do relator; o artigo 21-A 

com dois parágrafos, destinado a permitir pelo Ministro da Corte a delegação de atos 

instrutórios em ações penais a outros juízes ou desembargadores, por convocação; o 

artigo 21-B, com cinco parágrafos, que trata de inclusão dos processos em  lista para 

julgamento presencial ou eletrônico; e o artigo 22, com parágrafo único, que confere 

ao relator o poder de submeter julgamento de processos sob sua relatoria ao Plenário 

da corte. 

A previsão de interesse para o objeto deste trabalho é a do artigo 21, incisos 

IV e V do Regimento, que assim dispõem: 

Art. 21. São atribuições do Relator: 
(...) 
IV – submeter ao Plenário ou à Turma, nos processos da competência 
respectiva, medidas cautelares necessárias à proteção de direito suscetível 
de grave dano de incerta reparação, ou ainda destinadas a garantir a eficácia 
da ulterior decisão da causa; 
V – determinar, em caso de urgência, as medidas do inciso anterior, ad 
referendum do Plenário ou da Turma; 

Da simples leitura da previsão, mais precisamente a do inciso V, verifica-

se estar o Ministro Relator autorizado a conceder medida cautelar – que aqui deve ser 

compreendida como qualquer providência necessária ao cumprimento e observância 

da decisão que profere e relacionada ao pedido de quem provocou a corte – de forma 

monocrática, ainda que, nos termos do inciso IV, a causa submetida seja de 

competência originária órgão colegiado,  
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Esses poderes, por óbvio, somam-se àqueles já discutidos no capítulo 

anterior, previsto em caráter geral aos relatores nos tribunais pelo Código de Processo 

Civil que, em específico para os relatores no âmbito do Supremo Tribunal Federal tem 

outras seis previsões79, relacionadas à atuação do Ministro na condução de recursos 

extraordinários. 

Para as ações de controle concentrado de constitucionalidade, existem 

ainda outras previsões dirigidas ao relator que merecem apontamento, decorrentes 

da Lei nº 9.868/9980 e da Lei nº 9.882/9981.  

A primeira traz em seu artigo 10 e a hipótese de concessão de medida 

cautelar, impondo como regra que ela seja concedida pela decisão da maioria 

absoluta de seus membros, exigida a presença de pelo menos 8 membros na 

sessão82, à exceção do período de recesso, em que a decisão caberá ao Presidente 

da Corte83, fórmula repetida para as modalidades por omissão e declaratória84. 

Note-se que nessas ações específicas, em tese, inexiste autorização legal 

para a concessão de medida cautelar por decisão monocrática de Relator – 

considerando que o Presidente, no recesso, não é necessariamente relator do 

processo –, considerando a máxima jurídica de que a norma especial prevalece sobre 

a regra geral85, seja em relação às previsões do artigo 21, incisos IV e V do Regimento 

Interno da Corte seja em relação às previsões do artigo 932 do Código de Processo 

Civil. 

Já a segunda, contudo, apesar de no caput do seu artigo 5º fixar como 

regra que o pedido liminar também conte com a manifestação favorável da maioria 

absoluta dos membros do Tribunal, a previsão resta excepcionada já no seu §1º, que 

em presente na arguição “extrema urgência ou perigo de lesão grave” ou ainda 

durante o recesso, pode o relator monocraticamente conceder a liminar, a referendo 

do Plenário. 

 
79 Artigos 1.029, §5; 1.031, §3º; 1.035, §4º e 5º; 1.036, §4º e 5º; 1.037; 1.038. 
80 Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória 
de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. 
81 Dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos 
termos do § 1o do art. 102 da Constituição Federal 
82 Artigo 22, da Lei nº 9.868/99 
83 Artigo 13, inciso VIII do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
84 Artigo 12-F e artigo 21 da Lei nº 9.868/99. 
85 Vide Habeas Corpus nº HC 173791, Supremo Tribunal Federal, Relator Ministro Celso de Mello, 
julgado em 19/12/2019, publicado em 04/02/2020 e mais recentemente o MS 32.852, Supremo Tribunal 
Federal, Relator Ministro Nunes Marques, julgado em 15/09/2021, publicado em 22/09/2021; e o artigo 
2º, §1º e 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, o Decreto-Lei nº 4.657/42. 
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Nesse caso da lei que disciplina a ação de arguição de descumprimento de 

preceito fundamental, diferentemente da lei que disciplina a ação direta de 

inconstitucionalidade, houve previsão específica do legislador de deferimento de 

medida liminar por parte do relator, com base nos requisitos gerais que orientam 

medidas dessa natureza – urgência e perigo de lesão. 

E, aqui, importante essa ressalva da legislação específica para as ações 

de controle concentrado de constitucionalidade, pois comprovam que os poderes do 

Relator para deferimento de medidas liminares e cautelares adquirem contornos 

distintos, ainda que se tratem de demandas de igual competência originária. 

Como já trabalhado, para essas espécies de ações, à exceção do grupo de 

“controle concentrado”, a sistemática de poder monocrático segue a regra geral do 

Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não 

havendo que se falar em diferenciação de poderes entre o Relator naquela corte ou 

relatores nos demais tribunais da estrutura do Poder Judiciário brasileiro, a não ser, 

por óbvio, que quando emanado do Supremo o provimento jurisdicional é definitivo. 

Todas essas previsões, portanto, asseguram ao Ministro Relator no 

Supremo Tribunal Federal um considerável poder de decisão mesmo nas ações de 

competência originária. 

 

3.3 Da especificidade das decisões monocráticas liminares nas ações de 

controle concentrado de constitucionalidade em relação às demais ações 

originárias 

Miguel Gualano de Godoy suscitou questões interessantes na matéria, ao 

discorrer sobre a possibilidade ou não de concessão de medidas cautelares em ações 

de controle concentrado, tendo identificado um considerável número de decisões 

dessa natureza em sede principalmente de Ação Direta de Inconstitucionalidade e de 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, inclusive caso concreto onde 

fora deferida monocraticamente uma medida cautelar que sequer fora pleiteada e, ao 

contrário, expressamente indicado não a requerer86. 

 
86 DE GODOY, Miguel Gualano. O Supremo contra o processo constitucional: decisões monocráticas, 
transação da constitucionalidade e o silêncio do Plenário. Revista Direito e Práxis. v. 12, n. 2, p. 1034-
1069, jun. 2021. ISSN 2179-8966. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revista 
ceaju/article/view/44292>. Acesso em: 12 dez. 2021. 
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Isso ocorreu nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.908, 

cujos fundamentos legais utilizado pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes – sem 

adentrar ao mérito da questão – para determinação de “suspensão imediata” foram o 

artigo 10, §3º da Lei nº 9.868/99, artigo 21, inciso V do Regimento Interno do Supremo, 

e o artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Lênio Streck87, já algum tempo antes, escrevia sobre a possível ilegalidade 

e inconstitucionalidade das decisões monocráticas que concedem liminares em ações 

de controle concentrado de inconstitucionalidade, frente à já arguida vedação do artigo 

10 da Lei nº 9.868/99, acrescendo a possível violação ao artigo 97 da Constituição 

Federal, a chamada cláusula de reserva de plenário88. 

Ao que parece, foi justamente para atender ao comando constitucional da 

reserva de plenário que o legislador deu a redação do artigo 10 da Lei nº 9.868/99, 

tendo inclusive incluído o requisito da presença mínima de Ministros constante do 

artigo 22 da mesma lei. 

Cabe rememorar ainda que esse pedido de medida cautelar consta 

inclusive do rol de competências originárias do Supremo Tribunal Federal89. 

Daí, parece pertinente a crítica de que decisões monocráticas, 

especialmente cautelares, em sede de controle concentrado de constitucionalidade – 

à exceção da arguição de descumprimento de preceito fundamental, por existir 

previsão legal e não ter havido a mesma ressalva da ação direta de 

inconstitucionalidade na Constituição90 – não encontram guarida no ordenamento 

jurídico. 

 
87 STRECK, Lenio Luiz. A decisão de um ministro do STF pode valer como medida provisória? Consultor 
Jurídico: CONJUR, Brasil, 04 dez. 2014. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2014-dez-
04/sensoincomum-decisao-ministro-stf-valer-medida-provisoria. Acesso em 09/12/2021. 
88 “A inconstitucionalidade de qualquer ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria 
absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão 
especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou 
seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. Esta verdadeira cláusula de reserva 
de plenário atua como verdadeira condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de 
inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para 
o Supremo Tribunal Federal, também no controle concentrado”. Em MORAES, Alexandre de. Direito 
constitucional. 28ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012, pag. 744 e 760 
89 Artigo 102, inciso I, alínea “p” da Constituição Federal. 
90 No tocante à arguição de descumprimento de preceito fundamental, ainda que haja previsão da 
concessão da medida cautelar monocraticamente, conforme artigo 4º, §1º da Lei nº 9.882/99, ela 
também está condicionada ao referendo do Plenário, de modo que, em prestígio ao colegiado, seria 
salutar que a produção de efeitos somente se desse após essa confirmação, o que fica o registro já à 
título de crítica e sugestão de aprimoramento. 
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De qualquer sorte, em se tratando de disciplina constitucional e proibição 

legal específica, claramente é incoerente entender que a decisão seria autorizada pelo 

poder geral de cautela conferido aos Relatores pelo artigo 932, inciso II do Código de 

Processo Civil ou até mesmo, no caso do Supremo Tribunal Federal, do artigo 21, 

incisos IV e V do seu Regimento Interno. 

Como tratado em momento anterior, tais previsões são de natureza e 

caráter geral, servido para orientar a atuação em geral dos Relatores, não havendo 

impedimento de aplicação em outras demandas de competência originária como, 

inclusive, se defendeu aqui ser medida necessária para o bom funcionamento do 

Tribunal frente ao volume de processos. 

Entretanto, a Constituição Federal é taxativa na reserva enquanto 

competência originária do Supremo Tribunal Federal a apreciação de medida cautelar 

formulada em ação direta de inconstitucionalidade, assim como é claro o seu artigo 

97 quando expressa que o afastamento de uma norma compete à maioria absoluta 

do colegiado, de modo que não se mostra compatível com tais determinações a 

apreciação monocrática de medidas cautelares nessas ações de controle de 

constitucionalidade. 

Ainda que em um cenário onde a necessidade de apreciação da medida 

cautelar se faça urgente, não parece salutar defender que possa o Relator 

monocraticamente decidir, em contrariedade ao próprio ordenamento que legitima sua 

atuação. 

É justamente nessas situações em que se exige a resposta rápida da Corte 

Constitucional que ela deve vir, sempre pautada, entretanto, insiste-se, nos 

regramentos constitucionais e legais aplicáveis. 

E, para isso, o próprio Supremo dispõe de ferramenta adequada, em 

utilização já há longa data, que é o seu Plenário Virtual, constando expressamente do 

próprio Regimento Interno da Corte a possibilidade de inclusão em ambiente 

eletrônico a apreciação de medidas cautelares em ação de controle concentrado, não 

restando, assim, justificativa aceitável para a decisão monocrática do Relator nessas 

demandas originárias específicas. 
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3.4 Relatoria no Supremo Tribunal Federal: o poder monocrático de conduzir 

não só o processo, mas o próprio colegiado 

É principalmente nas ações de competência originária que a atuação 

monocrática dos Ministros têm gerado inquietações91, tanto em relação à decisão de 

mérito dos Ministros mas especialmente quando ela tem natureza cautelar, seja pela 

relevância do conteúdo e matérias que normalmente as envolvem seja pelo efeitos 

que produzem e como se aplicam, sem uma manifestação do colegiado. 

Da análise conjunta dessas críticas dirigidas à atuação monocrática do 

Supremo Tribunal Federal, um dos problemas comuns que se extrai é o poder de 

pauta e de agenda92, aqui selecionados para abordagem por se vincularem 

intrinsecamente às decisões monocráticas de relatores em caráter liminar. 

Já discorreu-se sobre como a legislação atribuiu ao Relator o dever de 

condução do processo no tribunal, competindo-lhe garantir a sua instrução até o 

momento em que se encontre maduro para julgamento, no seu próprio entendimento 

e a seu exclusivo critério, para ser submetido então ao colegiado que integre. 

Em seu escrito “Supremocracia”93, Oscar Vilhena Vieira pontua sobre a 

evolução dos poderes do Supremo Tribunal Federal e como o arranjo institucional 

desse poder sedimentou a autoridade do Supremo Tribunal Federal sobre as demais 

instâncias, especialmente a partir de 1988, em razão da extensão da Constituição e 

das já apresentadas inúmeras competências constitucionalmente atribuídas à Corte, 

de modo que, se “tudo é matéria constitucional” é competência dela dar a sua 

palavra94. 

E no que concerne aos números do Supremo – lembrando-se que o artigo 

supracitado é de 2008, mais de 13 anos – apontou à época que as decisões 

colegiadas – entre Turmas e Plenário – significaram pouco mais de 10% dos 

julgamentos no ano de 2006, apontando que o restante do volume fora dispensado 

monocraticamente  e já denunciando o poder significativo que representa poder 

 
91 VIEIRA, O. V. Supremocracia. Revista Direito GV, v. 4, n. 2, p. 441–463, 1 jul. 2008.; WERNECK 
ARGUELHES, D.; MOLHANO RIBEIRO, L. Ministrocracia: o Supremo Tribunal individual e o processo 
democrático brasileiro. Novos Estudos - CEBRAP, v. 37, n. 1, p. 13–32, abr. 2018;; LUNARDI, Fabrício 
Castagna. Os poderes hipertróficos do relator no STF, o desmembramento constitucional e o golpe de 
Estado jurídico. Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, vol. 7, n. 3, p. 877-899, set./dez. 
2020. DOI: 10.5380/rinc.v7i3.63845. 
92 Idem. 
93 VIEIRA, O. V. Supremocracia. Revista Direito GV, v. 4, n. 2, p. 441–463, 1 jul. 2008. 
94 idem, p.445-447 
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controlar a “agenda” do Tribunal – temática e temporal –95 à disposição de cada um 

dos onze ministros, nas suas competências para relatoria. 

Diego Werneck Arguelhes e Leandro Molhano Ribeiro exploram ainda com 

mais afinco96 os espaços de poder que os Ministros cada vez mais vem ocupando, a 

partir de suas atuações monocráticas, tornando a “política constitucional errática, ao 

vinculá-la às preferências de juízes que não necessariamente refletem a posição 

institucional do tribunal como ator coletivo”97. 

Conforme os autores, a uma fragmentação e distribuição dos poderes de 

agenda em diversos níveis, individuais e distintos. 

No que concerne aos Relatores, apontam o poder individual de influenciar 

diretamente na agenda geral da Corte, à exemplo da liberação dos processos sob sua 

condução para o Plenário ou Turma98. 

No contexto desse poder de agenda, Fabrício Lunardi99  traz dados 

interessantes, em análise do Relatório Supremo em Números, acerca do tempo entre 

as decisões monocráticas em sede de liminar e a respectiva manifestação do tribunal 

sobre a sua manutenção ou não, no que entende como uma importante ferramenta 

de estratégia no exercício desse poder de agenda, considerando que o Ministro que 

 
95 idem, p. 450. 
96 WERNECK, Diego Arguelhes.; RIBEIRO, Leandro Molhano. Ministrocracia: o Supremo Tribunal 
individual e o processo democrático brasileiro. Novos Estudos - CEBRAP, v. 37, n. 1, p. 13–32, abr. 
2018. 
97 idem, p.15. 
98 Tratam os autores também dos poderes de agenda dos demais Ministro por meio do pedido de vistas, 
quando podem interromper um debate ou uma decisão já tomada pela maioria, bem como do controle 
da agenda pelo Presidente da Corte, ambos fora do escopo do presente trabalho, mas merecendo 
menção 
99 “Nesse ponto, observa-se que, pelo Relatório Supremo em Números, realizado em 2014, constatou-
se que o tempo médio de vigência de cada medida liminar (entre a decisão do relator sobre a medida 
liminar e o julgamento pelo plenário que a confirma ou não) era de 653 dias. Especificamente nas ações 
diretas de inconstitucionalidade, a média de vigência de uma decisão liminar era de 6,2 anos.4 Se 
consideradas as medidas liminares vigentes até à época da pesquisa (duração até dezembro de 2013), 
a média geral de vigência de uma medida liminar era de 6,6 anos. A referida pesquisa também listou 
as liminares que demoraram mais tempo para serem levadas a plenário. As medidas liminares das 
seguintes ações diretas de inconstitucionalidade demoraram mais de 7 anos para serem levadas a 
julgamento pelo Pleno do STF: ADI n.º 1229, ADI n.º 2077, ADI n.º 1945, ADI n.º 1924, ADI n.º 2356, 
ADI n.º 2362, ADI n.º 2139, ADI n.º 2160, ADI n.º 1923 e ADI n.º 183. Em relação à ADI n.º 1229, o 
pedido de liminar chegou ao plenário e foi indeferido após mais de 18 anos da data em que a ação foi 
ajuizada.5 Também é possível observar que, até 31/12/2013, havia diversas ADIs ainda não julgadas, 
cujas liminares já vigoravam há mais de 22 anos sem apreciação pelo Pleno, quais sejam: ADI n.º 144, 
ADI n.º 145, ADI n.º 351, ADI n.º 310, ADI n.º 429, ADI n.º 439, ADI n.º 509, ADI n.º 558, ADI n.º 570 e 
ADI n.º 290.6 Na ADI n.º 144, que acabou sendo julgada em 19/2/2014, a medida liminar teve eficácia 
por mais de 24 anos”. Em LUNARDI, Fabrício Castagna. Os poderes hipertróficos do relator no STF, o 
desmembramento constitucional e o golpe de Estado jurídico. Revista de Investigações Constitucionais, 
Curitiba, vol. 7, n. 3, p. 877-899, set./dez. 2020. DOI: 10.5380/rinc.v7i3.63845.], p. 881-882 
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eventualmente imagine que sua decisão não subsistirá em plenário jamais a submeta 

ao demais. 

Ainda segundo o autor, “a ineficiência do STF como um órgão julgador 

empodera muito o ministro relator, pois diminuiu os constrangimentos para a demora 

na inclusão em pauta. (...) o poder de pedir inclusão na pauta de julgamento pode, 

pragmaticamente, ser utilizado pelo relator comum grande instrumento estratégico, de 

forma abusiva e autoritária100. 

Um exemplo concreto dessa problemática de liminares que se prolongam 

indefinidamente no tempo é o caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.017, 

em desfavor da Emenda Constitucional nº 73/13, que criou os Tribunais Regionais 

Federais da 6º, 7ª, 8ª e 9ª Regiões, cuja liminar deferida pelo então Ministro Joaquim 

Barbosa suspendeu na integralidade os efeitos da emenda101 e sem apreciação ou 

referendo por parte do Plenário até a presente data. 

Ainda quanto à essa ação, houve nova demonstração do poder de agenda 

do relator quando, incluído em calendário para julgamento em maio de 2018, o Relator 

Ministro Luiz Fux solicitou a sua retirada e não mais reincluiu102, mesmo quando na 

decisão liminar do Ministro Presidente à época já restou consignada a determinação 

de submissão ao referendo do Plenário – o qual, destaque-se, também não a 

submeteu. 

Esse caso revela um traço um pouco mais problemático desse exercício de 

poder e definição de agenda pelo Relator, considerando se tratar de uma liminar que 

suspendeu por completo uma Emenda Constitucional promulgada – a priori – pelo 

Congresso Nacional no exercício do seu poder típico de constituinte reformador. 

Uma situação que, ao que propõem Diego Werneck Arguelhes e Leandro 

Molhano Ribeiro, equivale a um “judicial review” monocrático103. 

 
100 LUNARDI, Fabrício Castagna. Os poderes hipertróficos do relator no STF, o desmembramento 
constitucional e o golpe de Estado jurídico. Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, vol. 7, 
n. 3, p. 877-899, set./dez. 2020. DOI: 10.5380/rinc.v7i3.63845.], p. 888. 
101 Nesse caso concreto, superada a discussão do tópico anterior sobre a permissão legal ou não de 
deferimento de medida cautelar em ação de controle concentrado, considerando que a ação fora 
ajuizada durante o recesso e a apreciação da medida cautelar, nos termos do artigo 10 da Lei nº 
9.868/99 cabe ao Ministro Presidente, nos termos do artigo 13, inciso VIII do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal. 
102 O andamento processual pode ser consultado em <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?inci 
dente=4437805>. Acesso em 10/12/2021. 
103 WERNECK ARGUELHES, D.; MOLHANO RIBEIRO, L. Ministrocracia: o Supremo Tribunal individual 
e o processo democrático brasileiro. Novos Estudos - CEBRAP, v. 37, n. 1, p. 13–32, abr. 2018, p.15. 
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De antemão, a crítica não reside, por óbvio, até porque já tratada as 

competências originárias do Supremo Tribunal Federal, na possibilidade da Corte 

suspender os efeitos de uma emenda constitucional na íntegra, mas em permitir que 

isso tenha sido feito – e prolongue-se a tanto tempo – de forma monocrática. 

A Constituição Federal jamais autorizou que a atuação do Supremo 

Tribunal Federal enquanto seu guardião, no exercício da sua atividade típica de 

verificação da compatibilidade constitucional, se desse pela caneta de apenas um 

único de seus Ministros. 

E aqui o exercício de reflexão é que, à par da superação dos 

questionamentos quanto à legitimidade de uma cautelar monocrática em sede de ação 

direta de inconstitucionalidade já que nesse caso observado o regramento legal 

aplicável, o decurso do tempo indubitavelmente deslegitima a solução adotada 

monocraticamente. 

Para além do descumprimento do aspecto de precariedade que norteia as 

decisões em sede de liminar – ou cautelar, para usar a expressão específica –, 

produzindo efeitos há tanto tempo, há um flagrante desrespeito ao próprio Supremo 

enquanto colegiado e principalmente à Constituição Federal, que deveria ele guardar. 

Os efeitos de uma decisão monocrática com relevante impacto político, 

social ou econômico atinge não só o Ministro que decidiu por proferi-la 

individualmente, mas todo o colegiado, na medida que transparece eventual 

conivência dos seus membros com o exercício desmedido de poder. 

 

3.5 As consequências da monocracia: entre respostas legislativas à ânsia pela 

indicação de Ministros 

Assim como coube ao Poder Legislativo o aprimoramento dos mecanismos 

de poder dos Ministros, desse poder veio também um dos principais reflexos de 

rejeição à atuação monocrática: as constantes e diversas propostas legislativas de 

supressão da autonomia monocrática, especificamente nas ações de controle de 

constitucionalidade. 
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A mais recente delas, a Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2021, 

retomada104 após uma liminar concedida em sede de mandado de segurança, pelo 

Ministro Luis Roberto Barroso, determinando a instalação da Comissão Parlamentar 

de Inquérito destinada à apuração de possíveis omissões do Governo Federal no 

combate à COVID-19105. 

Percebível que se trata de proposta por pura represália, considerando que 

a proposta do Senador Oriovisto Guimarães modifica a Constituição para incluir, 

dentre outras disposições, o §1º, incisos I e II e o §2º ao artigo 97 da Constituição 

Federal, estendendo a cláusula de reserva de plenário do caput às medidas de 

natureza cautelar ou similares, vedando o deferimento por decisão monocrática, à 

exceção do período de recesso em que competiria ao Presidente do tribunal, 

condicionando os efeitos da medida à apresentação no prazo de até 30 dias corridos 

à deliberação do Plenário106. Uma intenção de represália que inclusive constou de 

pronunciamento oficial da agência de notícias do Senado Federal107. 

Uma proposta dessa natureza jamais impediria a liminar concedida pelo 

Ministro Roberto Barroso, considerando que proferida em sede de mandado de 

segurança de competência originária da Corte, em que aplicável, para além dos 

dispositivos próprios da Lei nº 12.016/09, as disposições do Código de Processo Civil 

e do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

Na mesma esteira, o Projeto de Lei nº 816/2021, de propositura do Senador 

Marcos do Val, que objetiva fixar, nos processos em matéria criminal da Corte, que a 

decretação de nulidade de ato só tenha eficácia após a ratificação pelo colegiado 

competente108, tendo o próprio senador justificado que sua intenção era “impedir que 

decisões monocráticas ‘polêmicas’ de nulidade” produzissem “efeitos imediatos”, 

 
104 Já havia sido arquivada anteriormente pelo Senado como Proposta de Emenda à Constituição nº 
82/2019. 
105 Mandado de Segurança nº 37.760, Supremo Tribunal Federal, Relator Ministro Luis Roberto 
Barroso. 
106 Informações disponíveis em <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/1480 
30>. Acesso em 10/12/2021. 
107 Informações disponíveis em 
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/04/09/senadores-apresentam-projetos-para-
restringir-decisoes-monocraticas-do-stf>. Acesso em 10/12/2021. 
108 Informações disponíveis em <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/147305>. Acesso em 10/12/2021. 
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motivado pela decisão de nulidade das ações penais da 13ª Vara Federal de Curitiba 

cujo réu era o ex-presidente Lula109. 

Um outro projeto, também de 2021 e originado no Senado Federal é o 

Projeto de Lei nº 1.076/2021, de autoria do Senador Roberto Rocha, que objetiva 

estabelecer quórum qualificado de dois terços para a “proclamação” de 

“constitucionalidade ou inconstitucionalidade de emenda à Constituição”, arguindo o 

Senador não ser “razoável, após percorrer anos de tramitação nas duas casas do 

Congresso Nacional” que maioria simples do Supremo Tribunal Federal possa 

considerá-la inconstitucional110. 

Resta claro que a insatisfação do Poder Legislativo com a atuação 

monocrática do Supremo Tribunal Federal se dá com a possibilidade de um único 

Ministro, em juízo monocrático, afastar a norma produto do debate, também 

“colegiado”, de parlamentares eleitos pelo voto popular, devidamente sancionada pelo 

Poder Executivo. 

Agravada a insatisfação, por óbvio, quando exercido o poder de agenda 

pelo Ministro Relator de não submeter ao colegiado eventual medida liminar deferida. 

A bem verdade, transparece também que a preocupação gira em torno do 

impacto que invariavelmente tais decisões tem, nesse âmbito político já mencionado, 

mas também nas políticas social e econômica. 

O respeito que é dirigido ao colegiado se fragmenta quando uma liminar 

dessa natureza é deferida monocraticamente em detrimento da manifestação de todos 

os componentes do Tribunal. 

Se fragiliza não só por esse aspecto de natureza política de um membro de 

tribunal superior ter poder de veto a deliberação de 513 deputados, 81 senadores e 

um Presidente da República, mas, principalmente, porque a exigência da própria 

Constituição Federal é que essa decisão seja colegiada, como já exaustivamente 

tratado. 

 
109 Notícia disponível em https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/04/09/senadores-
apresentam-projetos-para-restringir-decisoes-monocraticas-do-stf. Acesso em 10/12/2021. 
110 Informações disponíveis em <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/14780 
3>. Acesso em 10/12/2021. 
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Uma briga verdadeiramente de separação dos Poderes constituídos que, 

também como consequência, trouxe cada vez mais os olhares sobre as indicações 

para a composição do colegiado111. 

Um dos episódios marcantes nessa temática se deu com a Emenda 

Constitucional nº 88/2015, então denominada “PEC da Bengala”, promulgada em 07 

de abril de 2015, que alterou o artigo 100 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias para estender a aposentadoria compulsória de Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União para 75 

(setenta e cinco) anos de idade, quando a regra geral do serviço público ainda era 70 

(setenta) anos112. 

Uma proposta de emenda apresentada originariamente em 2003, mas 

aprovada em 2015, sob a condução do então Presidente da Câmara dos Deputados 

Eduardo Cunha, que não escondia sua intenção de evitar a indicação ao Supremo por 

parte da ex-presidente Dilma Rousseff que, até o final do seu mandato, teria a 

possibilidade de indicação de seis ministros para a Corte113. 

Mais recentemente, em duas frentes de ataque direto, a situação inversa, 

de reduzir a idade de aposentadoria compulsória para os 70 (setenta) anos, 

revogando a Emenda Constitucional nº 88 e através da ampliação da idade máxima 

de indicação de 65 (sessenta e cinco) anos para 70 (setenta) anos.114, a fim de 

possibilitar a nomeação de mais Ministros para a Corte pelo atual Presidente da 

República, Jair Bolsonaro115. 

Mesmo com o claro choque entre as duas propostas, o que apenas serve 

à evidencia de uma quase tentativa de cooptação da cúpula do Poder Judiciário pelo 

Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, vale mais a ânsia de indicação de Ministros, 

cujo prêmio, talvez, seja uma pequena participação nesse poder monocrático judicial. 

 
111 Indicação ao STF não mudou na República, mas processo ficou mais político. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2021-jul-17/indicacao-stf-nao-mudou-republica-ficou-politica>. Acesso em: 
10 dez. 2021. 
112 Os 75 (setenta e cinco) anos de idade passaram a ser a regra geral de aposentadoria do serviço 
público quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019. 
113 Cunha quer votar PEC da Bengala para reduzir indicações do governo ao STF. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2015-fev-08/cunha-votar-pec-bengala-reduzir-indicacoes-pt-stf>. Acesso 
em: 10 dez. 2021. 
114 CCJ aprova redução na idade de aposentadoria obrigatória de ministros do STF - Notícias. 
Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/830327-ccj-aprova-reducao-na-idade-de-
aposentadoria-obrigatoria-de-ministros-do-stf/>. Acesso em: 13 dez. 2021. 
115 PEC da Bengala é aviso do governo para o STF. Disponível em: 
<https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/11/4966025-pec-da-bengala-e-aviso-do-governo-
para-o-stf.html>. Acesso em: 10 dez. 2021. 
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3.6 Por um retorno à colegialidade como a Constituição Federal determina 

Explicitadas algumas questões do comportamento monocrático no 

Supremo Tribunal Federal na sua atividade de guarda da Constituição, passa-se à 

análise das soluções e problemas que eles representam frente ao que se entende por 

ela desejado. 

A extensão das competências estabelecidas pela Constituição Federal 

para o Supremo Tribunal Federal é premissa inicial. O constituinte originário e o 

reformador elegeram essas atribuições e, até que restem modificadas, definem a 

escala e alcance de atuação do órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. 

As temáticas de atuação do Tribunal e seus onze Ministros resta bem 

definida e, na linha do que mostram os números disponibilizados pela Corte, bastante 

trabalho tem sido deles exigido, mesmo quando em análise apenas as demandas de 

competência originária, cujo volume de processos, sem receio, é elevado. 

Sem os mecanismos criados a dotar de poderes os Ministros Relatores 

para proferir julgamentos monocráticos em alguns momentos, indubitavelmente 

restaria inviabilizado o próprio funcionamento do Supremo Tribunal Federal. 

É difícil crer que um colegiado de 11 magistrados pudesse julgar enquanto 

coletivo, ainda que divididos em grupos, as 22.051 demandas originárias que 

chegaram à Corte até o momento somente em 2021. 

E difícil crer até mesmo que, monocraticamente, seja tarefa mais simples 

dar solução a esse número. 

Nesse contexto, o aprimoramento constante das ferramentas à disposição 

do responsável pela condução do processo no tribunal para atuar na entrega da 

prestação jurisdicional é medida necessária. 

Dotar o Relator de poderes para decidir sozinho, mas sempre em 

representação e respeito ao colegiado que integra, colabora para a celeridade da 

prestação jurisdicional e tem o condão de auxiliar a consolidar posicionamentos já 

firmados pelo colegiado, racionalizando a atividade de jurisdição, sendo efetividade 

da justiça um anseio fundamental da Constituição Federal116.  

Decidir monocraticamente, à par de medida extrema, é providência que se 

mostrou eficaz e necessária no arranjo que se fez – ou se tornou – do Poder Judiciário 

brasileiro. 

 
116 artigo 5º, incisos XXXV, LIV, LV, LXXVIII] 
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Uma excepcionalidade que, diante das circunstâncias concretas, tende a 

tornar-se regra117, mas em benefício do próprio ordenamento. 

Nesse mesmo raciocínio, a Constituição Federal também estabelece limites 

intrasponíveis. 

Em sendo a atividade de controle concentrado de constitucionalidade a 

expressão máxima do Poder Judiciário, por meio do Supremo Tribunal Federal, 

exigida enquanto colegiado118, parece correta a crítica exposta quanto ao 

desvituramento do poder monocrático cuja trajetória de evolução teve finalidade 

diversa, inclsuive a ponto de contrariar a própria legislação de regência e, mais 

inaceitavelmente, a Constituição. 

Sem respaldo, portanto, a denunciada revisão judicial individual, que a bem 

verdade se traduz na concentração do poder instrínseco ao colegiado nas 

manifestação de um só dos seus integrantes. 

Ora, a Constituição Federal legitimou o Supremo Tribuna Federal, 

enquanto Corte, o poder de decisão definitiva em matéria constitucional, dentre os 

quais a sua interpretação e o controle da constitucionalidade de todas as demais 

normas do ordenamento jurídico, e, nesse âmbito, por mais que o exercício de poder 

individual seja tentador, ela é condicionada à manifestação do colegiado e de sua 

maioria. 

Construir mecanismos no sentido de garantir que em demandas de alto 

impacto político, social e econômico as decisões sejam sempre proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal enquanto colegiado significa respeito à intenção expressa 

da Constituição Federal para o funcionamento e participação do tribunal nessas 

causas relevantes, evitando ainda alterações legislativas de casuistica que objetivem 

de forma nada republicana o controle de poderes monocraticos de jurisidição. 

 

 

 
117 A estabilidade, o equilíbrio, a regularidade, a normalidade do sistema jurídico reclamam, em 
condições extremas, além da inclusão da exceção, a exclusão de outras situações ao seu alcance. 
Uma e outra – inclusão e exclusão – consubstanciam transgressões. São elas, contudo, que conferem 
plasticidade ao sistema de direito positivo (...). Aquela coisa weberiana da certeza e segurança jurídicas 
sofre, então, atenuações; evidentemente, no entanto, apenas até o ponto em que não venha a 
comprometer o sistema. GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes. 6ª Edição. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2013, p. 138. 
118 artigo 97 e aritgo 102, inciso “p” da Constituição Federal. 
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4. CONCLUSÕES 

O Poder Judiciário brasileiro há longa data discute o problema do seu 

volume de processos e da morosidade que, ainda que não diretamente relacionados, 

acabam por prejudicar até mesmo a confiabilidade e legitimidade da própria prestação 

jurisdicional. 

A intensidade de judicialização no país é um tema que demanda estudo 

próprio, mas restou demonstrado que ao mesmo tempo que se trava constantemente 

essa discussão sobre o volume de processos há preocupação dos atores na entrega 

da prestação jurisdicional e sua efetividade. 

A criação de mecanismos para agilizar essa prestação, dentre os quais a 

valorização dos precedentes e, no escopo deste trabalho, a atribuição de poderes ao 

relator para confirmação desses precedentes de forma monocrática, mostra-se uma 

saída plausível. 

Nessa mesma linha, contudo, a ampliação dos poderes de um magistrado 

integrante de um colegiado, a pretexto de atuar representando este, deve cingir-se a  

uma atuação que assim se oriente, especialmente se tratando de processos de alto 

impacto político e social, como o são as ações originárias no Supremo Tribunal 

Federal por imposição constitucional. 

O presente trabalho permiitu identificar que a principal crítica existente gira 

em torno dos supostos poderes monocráticos de Ministros do Supremo Tribunal 

Federal no que concerne a processos de controle concentrado de constitucionalidade, 

em que via de regra a decisão judicial determina a suspensão da efeitos ou vigência 

de norma, quando, a Constituição Federal expressamente exige a manifestação do 

órgão enquanto colegiado. 

Nesse ponto, foi possível identificar que, de fato, a partir da ampliação dos 

poderes monocráticos para outras demandas de competência originárias, os Ministros 

tem em certo ponto feito uma utilização mais abragente desses poderes nas 

demandas de controle concentrado de constitucionalidade, em especial a ação direta 

de inconstitucionalidade e suas variações. 

E é justamente no contexto dessas ações, que a previsão de poderes para 

concessão de liminares em detrimento da manifestação colegiada demanda extrema 

cautela, sob pena de perigoso abalo na legitimidade de todo um sistema judicial. 
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A atuação do Supremo nesses processos alta relevância exigem a força, 

presença e resposta do tribunal enquanto colegiado, prestigiando a deliberação 

colegiada e uníssona dos seus membros, através da contribuição individualizada de 

cada um, suas manifestações e pensamentos, sempre a orientadas a conduzirem ao 

final à uma conclusão construída conjuntamente. 

A expressão da Constituição Federal é que o Supremo Tribunal Federal, 

ainda que composto por onze ministros, é um só, representado pela decisão conjunta 

dos seus membros. O Supremo decide, verdadeiramente, por seu Plenário. 

O exercício de poder individual, manifestado pela decisão monocrática, tem 

as suas valias, também como pôde restar demonstrado. Atribuir tantas competências 

à Corte sem a respectiva ferramente de delas poder dar conta, seria um desrespeito 

à missão constitucional incumbida ao Supremo. 

Merece reflexão, ainda, no cotejo do volume significativo de processos que 

chegam à Suprema Corte com as decisões que a priori se apresentam polêmicas e 

ganham a mídia, que estas representam um volume bastante reduzido do trabalho e 

produção diária da Corte. 

Os números apresentados em relação à quantidade de decisões 

monocráticas, principalmente se comparado à quantidade de decisões que são alvo 

de crítica e são divulgadas de forma pejorativamente midiática são bastante díspares. 

Ora, numa Corte Constitucional que é demanda da forma que o Supremo 

Tribunal Federal é demandado, seria utópico pensar que uma ou outra decisão não 

pudesse ser questionada e, que, em sendo, pudesse pôr em dúvida toda o restante 

do trabalho prestado. 

Nesse contexto de números, seria até possível afirmar que o Supremo 

Tribunal Federal, nas sua atuação institucional, mais acerta do que erra. 
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